
 
Do natychmiastowej publikacji: 14.07.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UKOŃCZENIE BUDOWY OSIEDLA MIESZKAŃ 
WSPOMAGANYCH O WARTOŚCI 3,5 MLN USD W HRABSTWIE NIAGARA  

  
12 przystępnych cenowo mieszkań, w tym 8 mieszkań z usługami 

wspomagającymi dla ofiar przemocy domowej  
  

Projekt znacznej renowacji dawnego YWCA of Niagara Frontier w North 
Tonawanda  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj ukończenie budowy projektu mieszkań 
wspomaganych o wartości 3,5 mln USD w centrum North Tonawanda w hrabstwie 
Niagara. Dzięki dofinansowaniu z Programu Pomocy dla Osób Bezdomnych (Homeless 
Housing and Assistance Program), w wyniku adaptacji budynku przy 49 Tremont St. 
powstało 12 przystępnych cenowo mieszkań, w tym osiem apartamentów typu studio z 
usługami wspomagającymi na miejscu, aby pomóc kobietom, które doświadczyły 
bezdomności i są ofiarami przemocy domowej.  
  
„Zbyt często zdarza się, że osoby, które doznały przemocy domowej, stają w obliczu 
niestabilności mieszkaniowej, będącej bezpośrednim skutkiem opuszczenia 
agresywnego partnera” powiedziała gubernator Hochul. „Te mieszkania typu studio 
zapewnią osobom ocalałym bezpieczne schronienie, umożliwiające dostęp do wsparcia 
i usług, których potrzebują, aby rozpocząć drogę do wyzdrowienia i stabilizacji”.  
  
Usytuowany naprzeciwko historycznego teatru Riviera, budynek przy 49 Tremont St. 
znajduje się w spacerowej odległości od centrum miasta North Tonawanda. W ramach 
tego projektu ten ponad stuletni obiekt przeszedł znaczącą renowację, przekształcając 
dawną salę gimnastyczną w apartamenty typu studio i dodając na parterze kawiarnię, 
która zapewni mieszkańcom szkolenia i możliwości zatrudnienia na miejscu.  
  
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,4 mln USD w ramach Programu 
Pomocy Mieszkaniowej dla Osób Bezdomnych, zarządzanego przez stanowe Biuro 
Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and 
Disability Assistance, OTDA). Dodatkowo, OTDA zapewni finansowanie operacyjne 
usług wspomagających w ramach Inicjatywy na rzecz mieszkań wspomaganych w 
stanie Nowy Jork (Empire State Supportive Housing Initiative).  
  



Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork (New York State Homes 
and Community Renewal) zapewnił 1,7 mln USD finansowania za pośrednictwem 
programu funduszu powierniczego dla osób o niskich dochodach (Low-Income Housing 
Trust Fund) oraz funduszu inwestycyjnego dla społeczności wiejskich i miejskich (Rural 
and Urban Community Investment Fund), dzięki czemu uzyskano środki z programu 
mieszkaniowego dla osób bezdomnych (Homeless Housing Assistance Program), 
organizacji New York Main Street, fundacji Yahoo oraz kapitału własnego deweloperów. 
Ponadto agencja Empire State Development przekazała 300 000 USD na realizację 
projektu z funduszu Smart Growth Community Fund oraz 33 000 USD z funduszu 
Verizon Media Community Benefit Fund dla hrabstwa Niagara.  
  
Projekt ten jest częścią ogólnostanowego planu gubernator Hochul, którego celem jest 
zwiększenie przystępności cenowej, równości dostępu, stabilizacji i ekologicznych 
rozwiązań na rynku mieszkaniowym. W przyjętym budżecie stanowym na rok 2023 
gubernator zapewniła środki na nowy, pięcioletni, kompleksowy plan mieszkaniowy o 
wartości 25 mld USD, który przewiduje zwiększenie podaży mieszkań poprzez 
stworzenie lub modernizację 100 000 mieszkań niedrogiego zakwaterowania w całym 
stanie Nowy Jork, w tym 10 000 z usługami wspomagającymi dla grup społecznych 
znajdujących się w trudnej sytuacji, a także elektryfikację dodatkowych 50 000 
mieszkań.  
  
Komisarz stanowego Biura Pomocy Tymczasowej i Niepełnosprawności, Daniel 
W. Tietz, powiedział: „Dla osób, które doświadczyły przemocy domowej, posiadanie 
bezpiecznego, stabilnego mieszkania to pierwszy krok na drodze do wyzdrowienia. Te 
mieszkania typu studio zapewnią im tę stabilność, a jednocześnie usługi 
wspomagające, których potrzebują, aby zacząć od nowa. Ten projekt, podobnie jak 
wiele innych realizowanych w ramach Programu Pomocy Mieszkaniowej Dla Osób 
Bezdomnych, jest kolejnym dowodem niezłomnego zaangażowania gubernator Hochul 
w zapewnienie wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork, również tym najbardziej 
zagrożonym, dostępu do bezpiecznych, przystępnych cenowo mieszkań”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Każdy projekt przystępnych cenowo mieszkań, bez względu na jego 
wielkość, stanowi różnicę. Ta licząca 12 mieszkań inwestycja o wartości 3,5 mln USD 
przyniesie korzyści dla śródmieścia North Tonawanda i zapewni mieszkańcom 
znajdującym się w trudnej sytuacji wsparcie, stabilność i zasoby, których potrzebują, 
aby otrzymać leczenie i się rozwijać. Dziękujemy naszym partnerom biorącym udział w 
tym przedsięwzięciu oraz organizacji YWCA of Niagara Frontier za wypełnianie swojej 
misji pomagania rodzinom i zapewniania usług dla społeczności”.  
  
Prezes, dyrektor generalna i komisarz agencji Empire State Development (ESD), 
Hope Knight, powiedziała: „Przebudowa tego byłego obiektu YWCA w bezpieczny, 
przyjazny dom dla kobiet zapewni im stabilne i wspierające środowisko oraz dostęp do 
cennych usług. Ponadto, adaptacja budynku YWCA jest krytycznym elementem rozwoju 
gospodarczego, wymagającym silnego planu i partnerstwa pomiędzy wieloma 



poziomami rządu, sektorami prywatnymi i non-profit. Jestem dumna, że ESD mogła 
odegrać rolę w tym istotnym projekcie”.  
  
Dyrektor Biura ds. Zapobiegania Przemocy Domowej, Kelli Nicholas-Owens, 
powiedziała: „Bez bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, wiele ofiar 
przemocy domowej musi dokonać niezwykle trudnego wyboru: pozostania ze swoim 
agresywnym partnerem lub doświadczenia bezdomności. W miarę jak władze stanu 
Nowy Jork przekształcają systemy tak, aby były one bardziej skoncentrowane na 
osobach ocalałych, uwzględniały traumę i odpowiadały na potrzeby kulturowe, 
zmieniamy charakter usług i nadajemy priorytet stałym rozwiązaniom mieszkaniowym, 
które stabilizują rodziny dotknięte wieloma formami przemocy. Jestem zaszczycona i 
podekscytowana tą współpracą z organizacją YWCA Niagara Frontier. Z osobistego 
doświadczenia wiem, że YWCA zmienia życie kobiet i rodzin, którym służy. Gubernator 
Hochul nie ustaje w wysiłkach, by zapewnić ofiarom przemocy ze względu na płeć 
dostęp do stabilnego wsparcia, którego potrzebują”.  
  
Dyrektor generalna organizacji YWCA of Niagara Frontier, Kathleen Granchelli, 
powiedziała: „Zarząd i pracownicy YWCA są bardzo podekscytowani ukończeniem 
tego projektu i możliwością świadczenia usług na rzecz kobiet w naszej społeczności”.  
  
Senator stanu, Robert Ortt, powiedział: „Posiadanie bezpiecznego i przyjaznego 
miejsca, które można nazwać domem, jest integralnym aspektem życia jednostki, 
jednak zbyt wiele osób jest zmuszonych do radzenia sobie z niebezpiecznym i 
niesprzyjającym środowiskiem z powodu przemocy domowej. Dzięki tej inwestycji, 
władze stanu Nowy Jork wychodzą naprzeciw i zapewniają ofiarom przemocy domowej 
miejsce, w którym mogą czuć się bezpiecznie. Ocaleni nie tylko będą mieli miejsce, 
które mogą nazwać „domem”, ale także otrzymają dostęp do krytycznych zasobów, 
które pomogą im przezwyciężyć wiele przeciwności, z którymi przyszło im się zmierzyć”.  
  
Burmistrz North Tonawanda, Austin Tylec, powiedział: „YWCA to nowy obiekt, 
którego powstanie nie byłoby możliwe bez wsparcia biura gubernator Hochul. Dzięki 
temu wsparciu finansowemu nasza społeczność może zapewnić schronienie dla ofiar 
bezdomności i przemocy domowej dla kobiet i ich dzieci”.  
  
Przewodnicząca Legislatury Hrabstwa Niagara, Rebecca Wydysh, 
powiedziała: „Ten projekt jest ogromnym osiągnięciem na wielu płaszczyznach, 
zapewniając bardzo potrzebne mieszkania w przystępnej cenie dla osób, które doznały 
przemocy domowej, a także nadając temu stuletniemu budynkowi nowe przeznaczenie. 
Wyrażam uznanie dla organizacji YWCA of Niagara Frontier i jej partnerów w rządzie 
stanowym za ich wizję i ciężką pracę nad realizacją tego projektu”.  
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